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RESOLUÇÃO Nº 02, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017. 
 
Reedita a Resolução nº 01/2017, que dispõe sobre 
os critérios para a concessão de bolsas, 
acompanhamento e exclusão de bolsistas.  

 
 O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários (Pós-Lit) da Faculdade de 
Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, resolve: 
 
Art. 1º. A concessão de bolsa de estudos, o acompanhamento e a exclusão de bolsista obedecerão ao 
disposto nesta Resolução. 
 
Art. 2º. Para pleitear bolsa de estudos, o aluno deve atender aos seguintes requisitos: 

I – estar regularmente matriculado no curso de Mestrado ou Doutorado ou ter sido aprovado e 
classificado no último exame de seleção; 

II – estar frequentando regularmente as atividades do curso e em dia com suas obrigações, incluindo 
os prazos para apresentação do projeto definitivo de dissertação ou tese e, no caso de doutorando, 
para a realização do exame de qualificação (para alunos veteranos); 

III – não ter sido reprovado em nenhuma disciplina (para alunos veteranos); 

IV – não ter recebido bolsa do Pós-Lit em ocasiões anteriores sem ter concluído o seu curso (com 
exceção dos alunos que fizeram mudança de nível para o Doutorado sem defesa de dissertação); 

V – não ter pendência de devolução das mensalidades pagas, de acordo com as regras de cada 
agência de fomento, caso não concluam o curso ou caso tenham recebido alguma mensalidade 
indevida. 

 
Art. 3º. Os pedidos de bolsa de estudos deverão ser entregues entre 20 e 31 de janeiro de cada ano, devendo 
o aluno apresentar os seguintes documentos na secretaria do Pós-Lit ou enviá-los por Sedex até 31 de 
janeiro (data de postagem): 
 

I – formulário de pedido de bolsa de estudos impresso, preenchido e assinado, disponível no site do 
Pós-Lit; 

II – cópia impressa do histórico escolar ou do extrato escolar de atividades cursadas no Pós-Lit, 
obtido no Portal Minha UFMG (para alunos veteranos);  

III – cópia impressa do currículo Lattes atualizado (para alunos veteranos); 

IV – cópia impressa do parecer com aprovação do projeto definitivo de dissertação ou tese, se for o 
caso (para alunos veteranos); 

V – cópia impressa do parecer de aprovação no exame de qualificação, se for o caso (para alunos 
veteranos); 

VI – termo de compromisso de dedicação integral ao curso, que consta no formulário. 

 

§ 1º. Caso 31 de janeiro caia em fim de semana, dia sem expediente externo, recesso ou feriado, o 
prazo de inscrição será transferido para o primeiro dia útil posterior; 

§ 2º. Alunos que pleitearem bolsa no ano de ingresso no curso contarão apenas com a nota final 
obtida no processo seletivo, com o bônus da cota de Ação Afirmativa atribuída a partir de 2018, se 
for o caso, e com o bônus da classificação socioeconômica pela FUMP, se houver;  

§ 3º. O aluno que tiver sua bolsa cancelada poderá pleiteá-la novamente. 

§ 4º. Serão desclassificados os pedidos que não contenham TODOS os documentos exigidos. 
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Art. 4º. Os alunos que pretendem se candidatar a bolsa poderão requerer classificação socioeconômica pela 
FUMP, conforme instruções no site http://www.fump.ufmg.br.  

I – o requerimento poderá ser feito sem o número de matrícula, no caso de alunos novatos; 

II – o requerimento deverá ser solicitado à FUMP até o dia 22 de janeiro; 

III – os alunos serão classificados em três níveis, que corresponderão a bônus de quinze por cento 
(nível 1), dez por cento (nível 2) e cinco por cento (nível 3), a ser acrescido ao subtotal; 

 
Art. 5º. Os pedidos serão classificados de acordo com a seguinte tabela: 
 

Quesitos Ponderação Pontos

Nota final obtida no processo de ingresso no curso – quesito válido apenas para os 
alunos novatos 

 

Número de créditos já cumpridos ou já revalidados ou 
aproveitados a partir do ingresso no curso, 
considerada a data da matrícula inicial, de acordo 
com a seguinte ponderação: 

Número de créditos de 
Mestrado (máximo de 16) x 

3,5

 

Número de créditos de 
Doutorado (máximo de 28) x 

1,5

 

Conceitos obtidos nas disciplinas já cursadas ou 
revalidadas ou aproveitadas a partir do ingresso no 
curso, considerada a data da matrícula inicial (no 
máximo 4 para o Mestrado e 7 para Doutorado), de 
acordo com a seguinte ponderação: 

Número de conceitos A  
x 5 

 

Número de conceitos B  
x 4 

 

Projeto definitivo de dissertação ou tese aprovado Mestrado: 15 pontos  

Doutorado: 15 pontos 

Exame de qualificação aprovado 25 pontos  

 Subtotal  

Avaliação socioeconômica Nível: ___ 

Porcentagem: _____ 

 

Ação Afirmativa 5%  

 Total  

 

§ 1º. Não será admitida a acumulação da bolsa concedida pelo Pós-Lit com outra bolsa, exceto a 
complementação do Programa de Incentivo à Formação Docente; 

§ 2º. É vedada a acumulação da bolsa com rendimentos provenientes de atuação profissional 
regular, decorrente de vínculo empregatício ou não, bem como de proventos de aposentadoria de 
qualquer espécie; 

§ 3o. O bônus da cota de Ação Afirmativa, atribuída a partir de 2018, será de 5% sobre o subtotal de 
pontos; 

§ 4o. A porcentagem dos bônus da Avaliação socioeconômica e a da Ação Afirmativa serão 
somadas e o total desta soma incidirá sobre o subtotal de pontos. 



                                                                                           
 

  3
 Un ivers idade  Federa l  de  Minas  Gera i s  

Av. Antônio Carlos, 6.627 - Campus Pampulha - 31270-901 - Belo Horizonte, MG 
Telefone (31) 3409-5112 - Fax (31) 3409-5490 - www.letras.ufmg.br/poslit - e-mail: poslit@letras.ufmg.br

 
 
Art. 6º. Uma vez procedida à pontuação e à classificação dos pedidos, a ordem de prioridade será 
estabelecida para cada área de concentração do Mestrado e do Doutorado, observado o total de pontos 
obtidos por candidato com base nos quesitos explicitados no artigo 5º. 
 

Parágrafo único. Em caso de empate na classificação feita nos termos do caput deste artigo, terá 
precedência, pela ordem: 
 

I – o aluno que estiver matriculado há mais tempo no curso (para alunos veteranos); 

II – o aluno que teve seu projeto de dissertação ou de tese aprovado há mais tempo (para alunos 
veteranos); 

III – o aluno que foi aprovado no exame de qualificação há mais tempo (para alunos veteranos); 

IV – o aluno que obtiver, na soma das notas das disciplinas cursadas, revalidadas ou aproveitadas, o 
maior número de pontos (para alunos veteranos); 

V – caso haja empate entre alunos que solicitam bolsa no ano de ingresso no curso, aquele que 
obteve nota mais alta na prova escrita;  

VI – caso haja empate entre alunos que solicitam bolsa no ano de ingresso no curso, aquele que 
obteve nota mais alta na arguição oral sobre o projeto. 

 
Art. 7º. A ordem de concessão das bolsas obedecerá aos seguintes procedimentos: 

 

I – a ordenação das áreas de concentração seguirá o rodízio anual conforme consta no site do Pós-
Lit; 

II – os primeiros lugares da lista de veteranos de cada área ocuparão os cinco primeiros lugares da 
lista geral de acordo com o rodízio;  

III – os primeiros lugares da lista de novatos de cada área ocuparão do 6o. ao 10o. lugar da lista geral 
de acordo com o rodízio; 

IV – a partir do segundo lugar de cada área, contabilizando veteranos e novatos, a classificação se 
fará de maneira diretamente proporcional (regra de três simples) ao número de pedidos classificados 
em cada área; 

V – caso um primeiro lugar de uma das áreas da última seleção não solicitar bolsa, o segundo lugar 
ocupará a vaga do primeiro lugar na lista dos novatos e assim sucessivamente; 

VI – serão elaboradas uma lista para o Mestrado e outra para o Doutorado contendo o resultado 
final para cada nível, em ordem de classificação; 

VII – os alunos serão convocados por e-mail à medida que as bolsas forem sendo liberadas, 
respeitada a classificação no resultado final. 

 
Art. 8º. O resultado final para o Mestrado e o Doutorado assim estabelecido terá vigência de 1º de março de 
cada ano a 31 de janeiro do ano subsequente, quando será publicada nova lista. 

 
§ 1o. O resultado final referido no caput deste artigo, com a indicação dos candidatos convocados e, 
uma vez atendidos aos requisitos expressos no art. 9º. infra, beneficiados com bolsas, ficará 
disponível no site do Pós-Lit durante sua vigência. 
 
§ 2o. O Colegiado receberá pedido de recurso na secretaria do Pós-Lit em até dois dias úteis após a 
divulgação da lista, das 13h30min às 17h. 
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Art. 9º. Para a concessão e implementação da bolsa, o aluno deverá: 

 
I – estar em dia com suas obrigações regulamentares no Programa; 

II – apresentar seu CPF e comprovar dedicação total ao curso, mediante apresentação de Carteira de 
Trabalho e Previdência Social ou de declaração escrita do interessado de que não possui esse 
documento e da última declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física ou de declaração de 
isento; 

III – atender às exigências dos órgãos de fomento para concessão do benefício. 

 
 

Art. 10. Independentemente da data de concessão, a bolsa tem vigência até fevereiro de cada ano, podendo 
ser renovada, desde que o aluno cumpra os seguintes requisitos: 

 
I – contar com manifestação favorável à manutenção da bolsa por parte de seu orientador, em 
formulário disponível no site do Pós-Lit e na data estabelecida no calendário do Pós-Lit; 

II – comprovar, na data estabelecida no calendário do Pós-Lit, manutenção da dedicação total ao 
curso, mediante apresentação de Carteira de Trabalho e Previdência Social ou de declaração escrita 
do interessado de que não possui este documento e da última declaração de Imposto de Renda de 
Pessoa Física ou de declaração escrita de que é isento; 

III – atender às exigências dos órgãos de fomento. 

§ 1o. As bolsas de Mestrado terão duração máxima de vinte e quatro meses e as de Doutorado de 
quarenta e oito meses, contados a partir de sua concessão. 

§ 2o. Independentemente da data de concessão, o aluno terá direito a bolsa apenas até o término do 
prazo regulamentar de conclusão de seu curso. 

 
 
Art. 11. Perderá o direito a bolsa o aluno que: 

 
I – deixar de atender às condições para renovação dispostas no art. 10º; 

II – deixar de cumprir suas obrigações regulamentares, incluindo a observância dos prazos para a 
integralização de créditos em disciplinas, apresentação do projeto definitivo de dissertação ou tese 
e, no caso de doutorandos, realização do exame de qualificação; 

III – receber conceito inferior a B em duas disciplinas cursadas após a concessão da bolsa; 

IV – deixar de apresentar a manifestação favorável à manutenção da bolsa por parte de seu 
orientador, em formulário disponível no site do Pós-Lit e na data estabelecida no calendário do Pós-
Lit; 

V – deixar de apresentar os seguintes documentos até a data-limite estabelecida no calendário do 
Pós-Lit: Carteira de Trabalho e Previdência Social ou declaração escrita do interessado de que não 
possui este documento e a última declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física ou declaração 
escrita de que é isento; 

VI – deixar de realizar o estágio docência, no caso de doutorando bolsista da Capes, a menos que 
tenha sido dispensado; 

VII – efetuar trancamento total de matrícula no semestre. 
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Art. 12. Perderá também o direito a bolsa o aluno que passar a exercer trabalho remunerado decorrente de 
atuação profissional regular com ou sem vínculo empregatício ou receber proventos de aposentadoria. 

 
Parágrafo único. Caso o aluno passe a exercer trabalho remunerado decorrente de atuação 
profissional regular com ou sem vínculo empregatício ou a receber proventos de aposentadoria 
durante a vigência da bolsa, fica obrigado a comunicar imediatamente à Coordenação do Pós-Lit a 
mudança na situação informada quando da concessão do benefício, sob o risco de ter de reembolsar 
os valores recebidos indevidamente. 

 
 
Art. 13. O resultado final, com a lista classificatória para a concessão das bolsas de Mestrado e de 
Doutorado, aprovado em fevereiro de 2017, mantém sua validade até 31 de janeiro de 2018. 

 
Parágrafo único. Os alunos classificados no resultado final referido no caput deste artigo deverão 
comprovar, quando da concessão do benefício, o cumprimento das exigências dos órgãos de 
fomento, em especial as de não exercer trabalho remunerado regular, com ou sem vínculo 
empregatício, não receber proventos de aposentadoria de qualquer espécie e não ser beneficiário de 
qualquer outro tipo de bolsa. 

 
 
Art. 14. Os casos omissos serão decididos pelo Colegiado do Programa. 
 
 
Art. 15. Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário, em especial as 
contidas na Resolução nº 01/2017. 

 
 
 
 
 

Prof. Georg Otte 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da UFMG 


